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   1027-1026 األكبديويللعبم  أًشبئيةهٌدصة االقضن لالوؤجور العلوي 

 

 2016-11-6 حذأل: ٌىو االحبريخ 

 لبػخ االختًبػبد ثبنذور األرضى ثًجُى انؼهىو األطبطٍخ: وكبىال 

 :وكذنك ثحث واإلدارٌخيُبلشخ انزؤٌخ وانخطظ انًظتمجهٍخ نهمظى يٍ انُىاحى انؼهًٍخ، انتؼهًٍٍخ  الهدف .

 ويُبلشخ انًشكالد انحبنٍخ ويمتزحبد انحهىل نهب.

 ندًٍغ انظبدح  اإلخطبريغ  ًدهض انمظىن اختًبعألزة انًؤتًز فى  ثفؼبنٍبد اإلحبطخٌتى  :اإلعالى

وكذنك اإلػالٌ ثبنمظى نطالة يزحهتى انجكبنىرٌىص  هٍئخ انتذرٌض ثبنمظى ويؼبوٍَهى، أػضبء

 وانذراطبد انؼهٍب.

 :ٌشًم انًؤتًز انظبدح أػضبء هٍئخ انتذرٌض ثبنمظى ويؼبوٍَهى وكذنك يًثهٍٍ يٍ طالة  الوشبركىى

د انؼهٍب يزحهخ انجكبنىرٌىص ػٍ انفزق انذراطٍخ انًختهفخ ويًثم أو أكثز نطالة انذراطب

 ثبنمظى.

 

  :أطًبؤهى أػًبل انًؤتًز وإدارح انًُبلشبد وصٍبغخ انتىصٍبد  اَتىٌتىنى انظبدح اللجٌة الوٌظوة

 :انخبصخ ثبنًؤتًز

 )رئٍض انمظى( ػثًبٌ شؼالٌأ.د.  -

 ػالء ػطب )ػًٍذ انكهٍخ(أ.د.  -

 خىدح ػطٍخ )وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انتؼهٍى وانطالة(أ.د.  -

 )وكٍم انكهٍخ نشئىٌ انًدتًغ وخذيخ انجٍئخ( هشبو فىسيأ.د.  -

 طبرق َدٍتأ.د.  -

 َدىي انظخبويأ.د.  -

 ػبطف ػزالًأ.د.  -

 اٌهبة ثغذادي )يُظك انًؤتًز(أ.د.  -

 )يُظك انًؤتًز( ػهً طىساٌ و.أ.د. -

 

 

 :هىضىعبت الوؤجور 

 .شئىٌ أػضبء هٍئخ انتذرٌض -1

  .شئىٌ طالة يزحهخ انجكبنىرٌىص -2

 .انذراطبد انؼهٍبشئىٌ طالة  -3
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 الجدول الزهٌى للوؤجور: 

 

 الحىقيث الوىضىع م

كهًخ افتتبحٍخ يٍ رئٍض انمظى وأػضبء انهدُخ  2

 انًُظًخ

 ص 10.30 إليص  10.00هي 

 ص 11.15 إليص  10.30هي  شئىٌ أػضبء هٍئخ انتذرٌض 1

 ظ 12.15 إليص  11.30هي  شئىٌ طالة يزحهخ انجكبنىرٌىص  3

 ظ 01.00 إلي ظ 12.30هي  انذراطبد انؼهٍبشئىٌ طالة  4

 ظ 01.30 إلي ظ 01.00هي  انخبتًخ وانتىصٍبد 5

   

 

 لوؤجورجدول أعوبل ا: 

 :يُبلشخ انًىضىػبد انتبنٍخ وتشًم:   أوال: شئىى أعضبء هيئة الحدريش

 انًزتجبد وانًظتحمبد انًبنٍخ ألػضبء هٍئخ انتذرٌض. .1

 وانًؼبشبد.انخذيبد االختًبػٍخ وانصحٍخ  .2

 االهتًبو ثتفؼٍم دور اندىدح فى انؼًهٍخ انجحثٍخ وانتؼهًٍٍخ. .3

انتفبػم كذنك انذوراد انتخصصٍخ وتُشٍظ االهتًبو ثكفبءح يزكش االطتشبراد انهُذطٍخ ثبنمظى و .4

 يغ انًدتًغ انهُذطى وانصُبػى.

 انًؤتًزاد وانُذواد انؼهًٍخ. .5

 اندذاول انذراطٍخ وانًمزراد. .6

 اد انؼهًٍخ وانفٍُخ.انًؼبيم وانتدهٍش .7

 :يُبلشخ انًىضىػبد انتبنٍخ وتشًم:   شئىى طالة هرحلة البكبلىريىس: ثبًيب

 يشبرٌغ انتخزج وأخاللٍبد انًهُخ. .1

 انًمزراد واندذاول انذراطٍخ. .2

 انذراطٍخ وانًؼبيم.مبػبد ان .3

 انكتبة اندبيؼى، انًىاد انذراطٍخ ويدًىػبد انتمىٌخ. .4

 انًٍذاٍَخ.انتذرٌت انصٍفى وانشٌبراد  .5

 انجزايح انخبصخ. .6
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 :يُبلشخ انًىضىػبد انتبنٍخ وتشًم:   ثبلثب: شئىى طالة الدراصبت العليب

 .نهمظى خانجحثٍ خانخط .1

 تشدٍغ انُمبط انجحثٍخ انحذٌثخ وانًتىافمخ يغ آخز انتطىراد انؼهًٍخ. .2

 طجم دػى وتشدٍغ طزق انجحث انؼهًى وانتؼهى غٍز انتمهٍذٌخ. .3

 نطالة انذراطبد انؼهٍب.انظًٍُبراد انذورٌخ  .4

 تًىٌم انجحث انؼهًى وانتفبػم انًدتًؼى. .5

 انخذيبد االنكتزوٍَخ وانزلى اندبيؼى. .6

 انًمزراد واندذاول انذراطٍخ. .7

 انذراطٍخ وانًؼبيم.مبػبد ان .8

 


